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Reabertura das fronteiras suíças para brasileiros  
Nova situação a partir de 26 de junho de 2021.  
 

Informações resumidas e simplificadas, atualizadas em 24/06/2021. 

Recebemos informações mais detalhadas a respeito da entrada de turistas na Suíça. 
A Suíça simplificou as listas de países considerados não-risco, alto-risco e com 
variante de preocupação (VOC), estabelecendo apenas duas listas de países: verde 
e vermelha, por enquanto o Brasil permanece na lista vermelha. 
 
O que muda 
A entrada para fins de turismo fica autorizada apenas para pessoas completamente 
vacinadas (1ª e 2ª doses ou dose única). 
Os passageiros convalescentes/curados e passageiros não vacinados e não 
contaminados precisarão aguardar mais um pouco até que novas regras sejam 
publicadas. 
 
Portanto poderão entrar na Suíça a partir de 26/06/2021: 
 
§ Brasileiros totalmente vacinados, 1ª e 2ª doses (ou dose única), atualmente 

BioNTech, Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm e 
Serum Institute of India, poderão entrar na Suíça isentos de quarentena e/ou 
teste PCR. As vacinas terão validade de 12 meses. 

§ Para retornar ao Brasil é necessário providenciar um teste PCR negativo, neste 
link você encontra os locais que realizam os testes na Suíça:  

 
Coronavac/Fiocruz: acreditamos que não haverá problemas para os cerificados 
onde somente são mencionadas as nomenclaturas brasileiras das vacinas 
AstraZeneca e Sinovac, já que a primeira verificação será feita no check-in da 
SWISS em Guarulhos. Estamos nos certificando junto as autoridades de fronteira e 
informaremos em breve em nossos canais para o trade. 
 
 
Perguntas e respostas 
 
1. A partir de quando será aceita a entrada de brasileiros na Suíça? 

A partir de sábado, 26 de junho de 2021 
 

2. Quais as condições para entrada? 
- Brasileiros completamente vacinados (1ª e 2ª doses ou dose única), sem 
necessidade de teste nem quarentena.  
- Os detalhes de contato ainda deverão ser informados para todos os 



 

passageiros chegando à Suíça de avião. 
 

3. Quais vacinas são aceitas? 
Atualmente BioNTech, Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, Sinovac, 
Sinopharm e Serum Institute of India. 
 

4. Quais são os documentos aceitos como prova de vacinação?  
Todo certificado oficial reconhecido pela Anvisa é válido. No documento precisa 
estar informado: 
- Nome completo e data de nascimento 
- Data de cada uma das doses da vacina 
- Qual tipo de vacina foi administrada 
- Nome e endereço do local de vacinação 
A Carteira de Vacinação Digital do Ministério da Saúde tem todos os dados 
necessários. 

 
5. Após a vacinação completa (segunda dose ou dose única) é necessário esperar 

alguns dias para que o passageiro possa viajar? 
NÃO, o passageiro pode embarcar imediatamente após tomar a segunda 
dose/dose única. 
 

6. E as crianças? 
Menores de 16 anos (incompletos) podem entrar acompanhados dos pais 
vacinados sem a necessidade de apresentar teste. Crianças entre 16 e 18 anos 
(incompletos) devem apresentar teste PCR negativo para poder acompanhar os 
pais sem a vacina. 

 
7. É possível seguir para outros países vizinhos de trem/carro após a entrada na 

Suíça? 
Somente após 10 dias de estada na Suíça, que equivale a quarentena. 
Entretanto é imprescindível verificar as regras de entrada no país seguinte. 

 
8. No caso de conexão em outros países, como ficam as regras? 

É sempre melhor voar diretamente para Zurique, com a SWISS J, mas caso a 
escolha do passageiro seja diferente, é preciso verificar as regras para 
passageiros em conexão no país em questão. 

 
9. Passageiros convalescente/curado, que não tenha sido vacinado, poderá 

entrar na Suíça? 
Como o Brasil foi classificado na lista “vermelha” de países, infelizmente 
convalescentes e/ou curados que não tenham sido vacinados completamente 
por enquanto NÃO PODERÃO ENTRAR NO PAÍS.   
 

10. Brasileiros que não foram vacinados nem se recuperaram da Covid poderão 
entrar na Suíça com apresentação de PCR negativo mais quarentena? 
NÃO, por enquanto não será possível entrar na Suíça apresentando PCR 



 

negativo e cumprindo quarentena. 
 

11. Tendo 1 dose de vacina E teste de PCR negativo, é possível entrar?  
NÃO, somente vacinados com 1ª E 2ª doses ou dose única da vacina. 
 

12. E como fica o passageiro que não vai tomar a vacina porque não quer? Pode 
apresentar somente o teste PCR?  
Este passageiro precisará aguardar a abertura total das fronteiras, sem 
restrições. 

 
 
Atenciosamente, 
 
Fernanda Maldonado 
B2B Manager 
 
 
Para se manter atualizado ou receber maiores informações fique atento aos canais 
de comunicação com o trade, ou entre em contato com o atendimento ao agente de 
viagens do ST Brasil: 
 
Telegram: https://t.me/canalstsao  
Facebook: https://www.facebook.com/groups/SwitzerlandTourismBrazil  
 
info.br@switzerland.com 
fernanda.maldonado@switzerland.com  


